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Slovo víry

A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme.
Římanům 10:8

Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem,
duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na
jehož tvorbě se můžete podílet i vy.
Vaše příspěvky, podněty a návrhy uvítáme.
Pokud máte zájem o spolupráci nebo byste chtěli
přispět článkem, svědectvím či povzbuzením,
kontaktujte nás.
Bůh v našem národě mocně jedná a účelem tohoto
časopisu je, aby křesťané byli povzbuzeni ať jsou
kdekoli.
Přinášíme slova plná víry, povzbuzení a potěšení!
Jsme zde proto, aby se víra šířila, rostla a měnila
český národ.
Jsme zde proto, aby byl český národ spasený!
Existuje jen jediná cesta ke spasení a tou je víra
v Ježíše Krista, v Jeho ukřižování a zmrtvýchvstání!
Je to víra jednající skrze lásku, která přináší radost,
svobodu, pokoj, vítězství a zdraví.
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Slovo víry

Bible
pro,
ne
proti
Jsem naprosto přesvědčen, že když Bůh vedl
lidi k sepsání Jeho Slova, nechtěl knihu, která
bude zaměřená proti lidem, ale naopak.
Věřím, že Bůh chce, abychom znali Jeho
Slovo, abychom jej studovali. Byl by sám proti
sobě, kdyby lidem znechutil to, co pro ně
připravil. Byl by sám proti sobě, kdyby se lidé
báli otevřít stránky Písma ze strachu, že je
opět něco odsoudí a poníží.
Bůh ve Svém Slově ukazuje, co je pro nás
možné a čím se můžeme stát. Naplánoval to
pro nás a byla by veliká škoda, kdyby Jeho
děti žili něco jiného, nebo i jen něco méně než
zamýšlel.
To, že je Jeho Slovo používáno jako kladivo,
kterým lidé bijí druhé, není Boží chyba ani
úmysl. Je to minutí se z lidské strany.
Bůh neposlal Svoje Slovo, aby lidi otrávil, ale
aby je uzdravil.

Bůh neposlal Ježíše, aby lidi odsoudil, ale aby
je zachránil, aby jim pomohl, aby jim ukázal
Otce a nový život.
Bůh nedal Své Slovo jako nástroj proti lidem,
ale jako nástroj pro lidi. Nikoli, aby nás měl
čím bít po hlavě, ale aby nás pozdvihl
a vyvýšil, protože jsme Jeho děti.
Modlím se, aby věřící uchopili toto poznání
a Písmo se jim stalo útěchou, pohlazením,
posílením, zbudováním a vizí toho, čím se
mohou stát pod Božím vedením.
Bůh není proti lidem, a tak ani Jeho Slovo
není proti lidem. Bůh stojí na naší straně
a nabízí řešení a pomoc. Stejnou funkci má
i Jeho Slovo.
Prosím, pokud se vám při čtení Písma bude
zdát, že Vás některé pasáže odsuzují,
pokuste se na ně dívat očima Nebeského
Otce, jak hledí na Své dítě a snaží se mu
ukázat, co všechno pro ně připravil a jak toho
dosáhnout.
Bůh je milující Otec, On je dokonalá láska
a stejně tak i Jeho Slovo.

pastor Vítězslav Kukla

Milostí skrze víru

Církev je tělo Kristovo. Aby mohlo tělo dobře fungovat, potřebuje mít
dvě ruce. Věřím tomu, že jednou rukou je víra a druhou je milost.
Pokud bychom jako tělo Kristovo používali pouze jednu ruku, budeme
hodně omezeni.
Efezským 2:8 Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami ze
sebe: dar je to Boží.
Boží Slovo říká, že jsme spaseni milostí skrze víru. Víra a milost jde
ruku v ruce.
Dále nám Boží Slovo říká, že jak jsme přijali Ježíše za svého Pána,
tak v Něm máme chodit.
Koloským 2:6 Protož jakož jste přijali Krista Ježíše Pána, tak v Něm
choďte.
Jak jsme přijali Ježíše? Milostí skrze víru. Stejně tak máme žít život
s Bohem. Vírou přijmout milost ke všemu, co Bůh po nás chce,
abychom dělali.
Co to znamená prakticky? Např. Bůh nám dává příkaz skrze apoštola
Pavla: „Radujte se v Pánu vždycky.“ Filipským 4:4

Ve chvíli, kdy máte dobrou náladu, je pro vás jednoduché, abyste se
radovali. Jak to ale udělat, když vaše pocity říkají pravý opak? Stejně
jako jste uvěřili v Ježíše. Důvěřujte Bohu, že vám k tomu dal milost –
schopnost radovat se vždycky.
Když to po nás Bůh chce, tak nám k tomu dává i schopnost – milost.
Vírou uvolníte milost, kterou potřebujete. Můžete se zeptat: „Vírou
v co?“ Vírou v Ježíšovo dokonalé dílo.
Cokoli přijímáme od Boha, přijímáme na základě toho, co pro nás
Ježíš udělal na kříži. Požehnání, která nám Bůh už daroval,
nepřijímáme na základě toho, jak je naše víra velká, ale na základě
toho, co udělal Ježíš. Nic nepřijímáme na základě našich skutků, ale
díky jednomu jedinému skutku Ježíše Krista. Díky tomu, že se za nás
nechal ukřižovat.
Ježíš řekl: „Dokonáno jest.“ Proto cokoli, co od Boha chceme
přijmout, můžeme přijmout jen milostí skrze víru v Ježíšovo
dokonalé dílo.

pastor Iveta Kuklová

Pojďte snídat!

Ráda čtu příběhy o tom, jak se Ježíš setkával s obyčejnými
lidmi. Ráda sleduji, jak s nimi mluvil, jak s nimi jednal a jaký
vliv na jejich život měla setkání s Ním. Někdy to bylo
uzdravení, jindy proměna charakteru a někdy nic menšího než
zmrtvýchvstání.
Příběh, který mě poslední dobou zasáhnul nejvíce sice nic
podobného neobsahuje, ale pozoruhodným způsobem zjevuje
Boží charakter.
Nachází se v 21. kapitole Jana. Poté, co Ježíš vstal z mrtvých,
se několikrát zjevil svým učedníkům. Jedno z jejich posledních
setkání se odehrálo u Tiberiadského jezera. Celé se to
seběhlo asi takto: Petr se víceméně rozhodl vrátit ke své
profesi rybáře. A vzhledem k tomu, že byl rozeným lídrem,
přidalo se k Němu několik dalších učedníků. Petr se vrátil tam,
kde byl, než se setkal s Ježíšem – k rybaření. Celou noc však
nechytili nic. Jak se asi cítili? Jak se cítil Petr? Ježíš už s nimi
nebyl. A teď navíc selhal i jako vedoucí rybářské výpravy.

Přesně tohle je moment, kdy se Ježíš rozhodl se s nimi setkat:
„Za svítání stál na břehu Ježíš (učedníci ale nevěděli, že je to
On)."Nemáte něco k jídlu, hoši?" zavolal na ně. "Nemáme,"
odpověděli. "Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete," řekl
jim. Hodili tedy síť a už ji ani nemohli utáhnout, kolik v ní bylo
ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: "To je
Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, oblékl si plášť
(protože byl svlečený) a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak
připluli s lodí (nebyli totiž daleko od břehu, jen asi dvě stě
loket) a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na břeh, uviděli
rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl:
"Přineste trochu ryb, které jste teď nalovili." Šimon Petr tedy
šel a vytáhl na břeh plnou síť - 153 velkých ryb! A přestože jich
bylo tolik, síť se neroztrhla. "Pojďte snídat," řekl jim Ježíš.
Jedna z posledních věcí, kterou Ježíš dělá pro své učedníky je
- SNÍDANĚ! Sám rozdělal oheň, obstaral rybu a chleba
a pozval své promáčené přátele na jídlo. Navíc jim obstaral
dobrý úlovek, který později jistě dobře zpeněžili. Ještě jednou
se s nimi setkal, aby mohli na vlastní kůži prožít, že: „Ani Syn
člověka přece nepřišel, aby se Mu sloužilo, ale aby sloužil
a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ (Marek 10:45)
Někdy můžeme mít pocit, že Bůh čeká, až my uděláme něco
hodně duchovního, aby On pro nás udělal něco hmatatelného.
Kdyby tohle byla pravda, učedníci by se nikdy nedočkali svého
super úlovku, Petr by nikdy znovu nenabyl jistoty ve svém
vztahu k Pánu, a navíc by přišli o skvělou rodinnou snídani!!!
Pokud Bůh na něco čeká, potom na to, až rozpoznáme Jeho
přítomnost v našem životě stejně tak jako Jan rozpoznal
Ježíše stojícího na břehu jezera a začneme žít z hojnosti Jeho
pohostinnosti.

Lenka Bicanová

Duch versus tělo
Galatským 5:17
Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou
ve vzájemném rozporu…
Jsou lidé, kteří tě pro tvou víru v Ježíše a pro tvé křesťanské postoje
nebudou mít rádi. Budou se snažit znepříjemnit ti tvůj život, jak se dá.
Tady nám nezbývá nic jiného, než chodit v lásce, protože my jsme ti,
kteří mohou být vždy nad věcí (Římanům 12:21).
Pokud důvěřuješ Bohu, On ti v chození v lásce pomůže. Jeho láska je
v tobě (Římanům 5:5).
Buď tato láska dokáže lidi změnit nebo sami z tvého života odejdou,
protože zjistí, že proti této lásce neobstojí.
Nebezpečný, zrádný, skrytý nepřítel, který se snaží oddělit tě od Boží
přítomnosti, je tvoje vlastní tělo. To je potřeba ovládnout.
Tvůj duch je znovuzrozený, tělo má však starou přirozenost. Tělo
nechce změny; je pohodlné, líné, sobecké a bylo by moc rádo, kdyby
tvůj vztah s Bohem bylo jakési formální náboženství. Nechce, aby si
studoval Bibli, modlil se, kázal evangelium, miloval lidi a dělal kroky
víry.

Lidi miluj a sám sebe také, protože jsi nádherné Boží stvoření. Své
tělo však zkroť!
Římanům 8:11
Jestliže tedy Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, přebývá ve
vás, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla
skrze ducha přebývajícího ve vás.
Duch Ježíše Krista je v tobě, nejsi již nikdy a na nic v životě sám. Ten
obrovský potenciál lásky, moudrosti a síly je v tobě a všude tě
doprovází. Jsi Boží dítě a byl jsi draze vykoupen ze světa hříchů,
nemoci, chudoby a smrti. Neustálé poznávání a připomínání toho, kdo
jsi a vyznávání toho, kdo jsi v Kristu, je jedna z věcí, která bude držet
na uzdě tvou starou přirozenost.
Pro svůj život nemáš k dispozici pouze Bibli a modlitbu, máš i Jeho
a Ducha Svatého. Bez Něho by bylo vše jen mrtvé. Spousty lidí má
doma Bibli, ale to je jen kniha plná slov. S Duchem Svatým však slova
obživnou a promění se ve skutečnost.
Upevňuj svůj vztah s ním! Bůh nechce, aby křesťané hořeli jen krátký
čas po svém obrácení. Chce, abys hořel celý svůj život.
Nepřestávej jednat podle své víry! Pokud věříš za finanční průlom,
nepřestávej zasívat. Pokud věříš za spasení národa, nepřestávej
kázat.
Bůh má pro tvůj život jedinečný plán. Má jedinečný plán i pro lidi okolo
tebe a pro tento národ.
Pokud ti připadalo, že se dlouho nic neděje, že se dokonce věci
zastavili, tak věř, že:
Bůh vždy dokončí, co započal! (Filipským 1:6)
On je Bůh zázraků, On je Bůh času, On je Bůh těch, kteří Mu věří!

Veronika Kulířová

Milí čtenáři, přinášíme Vám novinku.
Pastor Alexander Procházka připravil Biblický kurz, ve kterém se budeme
v sedmi lekcích postupně zabývat základními kameny našeho křesťanství.
Věříme, že Vás tento kurz požehná a upevní ve víře.
Obsah celého kurzu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kdo je Ježíš Kristus?
Evangelium
Znovuzrození a křest vodou
Pokání
Křest Duchem Svatým a mluvení jazyky
Boží Slovo a modlitba
Církev

Lekce třtí

ZNOVUZROZENÍ A KŘEST VODOU

Znovuzrození
Jakmile jsi přijal Ježíše Krista, podle Bible jsi se znovu narodil (1. Petr 1:23,
Jan 3:3-8). Nejedná se o znovuzrození tvého těla, ale tvého ducha. Tvůj
duch je tvé pravé já. Když tvé tělo zemře, ty žiješ dál. Teď směle vyznej, že
jsi spasen a nebe je tvým pravým domovem. Přesto, že žiješ na tomto světě,
nejsi už z tohoto světa (Jan 17:16). Bůh je Tvůj Otec a celý tvůj duch miluje
Boha.
Bible učí, že jakmile přijímáš Krista, umírá tvůj starý člověk (duch) Řím 6:7)
a znovu se rodí nový duch, který je cele z Boha (2. Korintským 5:18).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nedívej se tedy na sebe postaru a lidskýma očima (2. Korintským 5:16)
Přijmi, že jsi úplně nový člověk (2. Korintským 5:18)
Věz, že jsi vysvobozen z hříchu (Římanům 6:18)
Místo hříchu se vydej službě Bohu (Římanům 6:19)
Už nehřeš (Římanům 6:13)
Hřích nad tebou už nepanuje (Římanům 6:14)
Nedávej žádné místo ďáblu (Efezským 4:27)

Křest
1)

Ponoření

Svoje znovuzrození stvrď křtem ve vodě. Slovo křest - v originále babtist znamená, ponoření. Tak se také dělá - ponořením.
V novozákonních dobách se křtilo v řece (Marek 1:5), u vody (Skutky 8:36),
apod. Poté, co byl Ježíš pokřtěn, vystoupil z vody (Marek 1:10) (protože
předtím vstoupil do řeky). Stejně tak učedník Filip když křtil, sestoupil
s komorníkem do vody a po křtu oba vystoupili z vody (Skutky 8:38,39).

2)

Nejdříve znovuzrození potom křest

Člověk je pokřtěn poté, co vyzná, že Ježíš Kristus je jeho Pán a Spasitel
(Skutky 8:37). Etiopský komorník byl pokřtěn Filipem až poté, co uvěřil
a vyznal Krista. Proto křest nemluvňat je nebiblický a neplatný.

3)

Potopa – předobraz křtu

Křest je přirovnáván k potopě (1. Petr 3:20-21).
Jako zemřel starý svět, tak zemřel tvůj starý člověk.
Jako povstal po potopě nový svět, tak ty začínáš naprosto nový život po
znovuzrození.
Potopa ukazuje na zánik starého a začátek nového života.

4)

Nech se po spasení pokřtít

Nemusíš čekat týdny ani roky, abys byl pokřtěn. Můžeš být pokřtěn hned
(Skutky 8:12).
Pokřtí tě pastor tvé církve nebo evangelista, který tě přivedl ke spasení
(Skutky 8:38).

CENTRUM VÍRY PLZEŇ,
www.cirkev-plzen.cz
pastor Alexander Procházka,
kopírování a šíření povoleno.
Inspirováno Gruntem, vydaným Vodou života

Očekávej přízeň jako součást Božího Synovství

Jako věřící lidé a jako Boží děti můžeme očekávat něco jiného, než na co
jsou lidé ve světě zvyklí. Můžeme očekávat přízeň. Můžeme očekávat
výhody, výsady, benefity i výjimky.
Někdo může namítnout: „Proč? Cože? To je ale arogantní!!!! To vůbec není
křesťanské. To zavání prosperitou. To zavání exklusivitou.“
Má odpověď je prostá:
To je v pořádku, protože na to máme právo. Jsme ve vybrané společnosti…
v Boží rodině!!! Ježíš za to zaplatil ohromnou cenu!
Jako věřící, jako přímí dědici Božího Království a Boží synové a dcery,
máme jiné možnosti a jiné postavení než lidé ze světa.
Pro nás již neplatí žádná omezení toho, co je možné.
Máme jiné postavení, jsme úplně svobodní od hříchů, viny a odsouzení!
Podívejme se na Bohem darované vybavení každého věřícího:
Boží moc
- ke změně toho, co je potřeba změnit.
Autoritu
- právo přikazovat mocnostem, duchovním osobám i živlům.
Milost
- dary, schopnosti, obdarování.
Pomazání
- usnadnění pro život i duchovnost.
Vševědoucího Boha … ví, co kde je a jak se k tomu dostat.
Musíme pochopit, že víra není berlička pro těžké období tak, jak si myslí
svět. Pro nás je víra základ, obsah a smysl života. Je to náš život. Žijeme
vírou. Věříme v Boží milost, věříme v Boží jednání, modlíme se ve víře,
vyznáváme ve víře. Jsme naprosto přesvědčeni o Jeho existenci, o Jeho
záměrech, o Jeho motivech a o Jeho charakteru. Věříme Mu.

Víme, že bez Boha by náš život byl velmi omezený a nesmírně těžký.
My, věřící lidé, bychom měli ve svém životě aktivně očekávat Boží přízeň.
Rád bych uvedl alespoň nějaké důvody proč:
1.
2.
3.
4.

Máš Boha - jsi členem Boží rodiny
Modlíš se ve víře za svůj život a Bůh slyší tvé modlitby
Máš milost - jsi obdarovaný a Bůh tě uschopnil žít vítězný život
Máš zaseto, a proto můžeš očekávat sklizeň

Jsi členem Boží vyvolené rodiny! Bůh si vyvolil lidstvo a ty sis vyvolil Jeho!
Toto není diskriminace. Pokud bude chtít, může tuto volbu učinit každý
člověk. Je to využitá nabídka od Boha, který Své děti miluje.
Můžeš očekávat privilegia kvůli tomu, kým jsi a také proto, že podle toho kým
jsi, jednáš. Používáš své postavení a své vybavení, na tom není nic
špatného.
Možná si někdo klade otázky: „Proč by měl někdo pomáhat mě? Proč bych
měl mít výhody? Proč by měli navýšit plat zrovna mě? Proč bych měl mít
v letadle na cestě na dovolenou lepší místo?“
Má odpověď je: „A proč ne?“
Vždyť jsme
1. Petr 2:9 Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid
dobytý, abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy v předivné
světlo své.
Samozřejmě nikdy nesmíme zapomínat, že ..
1. Korintským 15:10 Ale milostí Boží jsem to, což jsem,
A také, že…
Jan 1:16 Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
Bůh nás miluje a chce, abychom si život užívali. Přízeň, privilegia, výhody,
benefity i výjimky jsou jen nástrojem, jak nám chce prokázat Svou lásku.

pastor Vítězslav Kukla

